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Beste abesti batzuk 
 
Zabaldu egizuz, Jauna, zure errukizko ateak 
eta askatu guregan pekatuaren kateak. 
Parka, Jauna zure semeon hutsegiteak. 
 
Parkatu eiguzu, Jauna, egin dogun txarragaitik; 
parkatu baita egiteko itxi dogun onagaitik 
eta ez gaitezan aldendu zure bidetik. 
 
 
Egile on, entzun gure / otoitza eta negarra 
Egizu barau-aldi hau / salbabidezko indarra. 
 
Hoben asko dogun arren, / damutuoi parka, Jainko; 
senda gure gatxak, zure / izenaren osperako. 
 
 
 
Jesus maitea zan azken Afarian 
bera emon nahirik ardao ta ogian. 
Guretzat zalarik hilteko aurrean 
maitasunak eukan bihotza menpean. 
 

Gurtu daigun beti Jesus Jainko Jauna, 
sakramentu honetan gurekin dagoena. 
 

Apostoluei minez esan deutse: 
«Ni gaur saldua naiz, bihar hilgo nabe. 
Aitarenganako denpora jat bete, 
hona orain zenbat zaituedan maite.» 
 

Gurtu daigun beti Jesus Jainko Jauna, 
sakramentu honetan gurekin dagoena. 
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(Gurejauna gorde ondoren, isilunetxo bat egin daiteke, eta 
oharrak eginez —balegoz— otoitza esanez amaitu). 
 
OTOITZA 
 
Herri baten bila zabilz, Jainko, 
gizakion artean bizi izateko, 
geure hizkuntza erabilteko 
guk zu ezagutu ahal izan zaiguzan 
eta guk zugaz hartu-emonak izateko. 
 
Baina gu, Jauna, sinistun herri honetan 
ohiturapean aurkitzen gaituzu: 
badoguz legeak, arauak, ohiturak… 
eta besterik ez dogula behar uste dogu, 
gero eta ahulagoak eta gitxiago garan arren. 
 
Bizkortu gaizuz, Jauna; atara gaizuz 
gure itxituetatik eta lo-zorrotik, 
zeugazko hartu-emon zuzenak izan daiguzan, 
uste ona zeugan baino izan ez daigun 
eta zeure herri aukeratu lez jokatu daigun. 
 
 
† Bedeinka gaizala Jainko ahalguztidunak: Aitak 
eta Semeak eta Espiritu santuak. 
—Amen. 
 
† Goazen Jaunaren bakean. 
—Eskerrak Jainkoari. 
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 † Erruki, Jauna.   
 —Pekatu egin dogu-ta. 
 † Agertu guri, Jauna, zure bihotz ona.  
 —Eta salbau gagizuz. 
 
 
Egin daigun otoitz Jesus gure Jaunak egiten 
eban lez: horretarako salmoak erabiliz. Salmu-
gileak lagunduko deusku Jainkoaren errukiaz 
asetzen. 

 
(otoitz hau jesarrita egin daiteke) 

 
ERANTZUN-SALMOA 

Sal 32, 4-5. 18-19. 20 eta 22 
 

 
 
R/. Betor gugana, Jauna, zure maitasuna, 
 Zeugan dogu-eta geure uste ona. 

 
Zuzena da Jaunaren hitza, 
leiala Harek egin dauan guztia. 
Zuzen eta bidezko dana dau maite, 
Haren graziaz lurra dago bete.   R/. 
 
Hara, Jaunaren begiak beldur deutsoenakana, 
Haren maitasuna itxaron dabenakana; 
heriotzatik ditu atarako, eta gosetean aseko. R/. 
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—Sinistunen alde, eliztarron alde, Jainkoagazko 
hartu-emonak dabezenen alde: entzun daien 
Jainkoaren herri handi izateko deia, eta bi-
latu daien eliz alkarte bakotxean Jainkoaren 
benetako herri izatea, ez bakotxak bere bu-
rua salbatzea, egin daigun otoitz. 

 
—Eukaristian alkartzen garanok gure sinismena 

eta Jainkoagazko hartu-emonak gaurkotu dai-
guzan, aprobetxatuz horretarako Garizuma 
aldiko Hitzaldiak, taldeak eratzeko deiak eta 
beste debozinoak, egin daigun otoitz. 

 
† Gure otoitzak Jesus Jaunak irakatsitakoan 
indar hartu daian, esan daigun gogotsu, Jesusek 
berak irakatsitako otoitza: 
 
 

GURE AITA ZERUETAN ZARANA, 
SANTU IZAN BEDI ZURE IZENA, 
ETOR BEDI ZURE ERREINUA, 
EGIN BEDI ZURE NAHIA 
ZERUAN BEZELA LURREAN ERE. 
EMOIGUZU GAUR EGUN HONETAKO OGIA, 
PARKATU GURE ZORRAK 
GEUK ERE GURE ZORDUNEI 
PARKATZEN DEUTSEGUN EZKERO 
ETA EZ GU TENTALDIRA EROAN 
BAINA ATARA GAGIZUZ GATXETIK. 
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San Paulo Apostoluak Timoteori egindako bigarren gutune-
tik   (2 Tm 1, 8b-10) 
 
    Anaia maite hori: Jainkoaren indarraz fidaturik, eroan egi-
zuz nekeak nigaz batean Barri Onaren alde. Berak salbau gin-
duzan eta dei egin euskun biziera santura, ez gure egiteakai-
tik, bere erabagiagaitik baino eta gizaldi guztiak baino lehen 
Kristo Jesusegan emon euskun graziagaitik. 
    Grazia hau orain agertu da, Kristo Jesus gure salbatzailea 
munduan azaldu danean; Honek heriotzea ezereztu dau eta 
bizia eta hilezkortasuna argitara atara, Barri Onaren bidez. 
 

Jaunak esana 
 
 

Ebanjelioa 
 

    Aukerakoa ebanjelio-txatal hau Jesusi ja-
rraitu gura deutsogunontzako: bere aintza era-
kutsi eta oinak lurrean jartera bialtzen gaitu, 
biztuerearen itxaropenaz. Ez ete dogu nahikoa 
eta lar? Harrera egiteko, abestu daigun, zutunik: 
Aintza, Jesus… (Garizuman ez da abesten Aleluiarik). 

 

 
Jesu Kristoren Ebanjelioa San Mateoren libu-
rutik   (Mt 17, 1-9) 
 

    Aldi haretan, hartu zituan Jesusek Beragaz 
Pedro, Santiago eta honen anaia Joan eta mendi 
garai batera eroan zituan aparte. Eta antzaldatu 
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† Aitaren eta Semearen eta Espiritu santuaren 
izenean. 
 

—Amen. 
 

† Ondo etorri, senideok. Jainkoak deituta lez jo 
dogu elizara, geure sinismena ospatu eta elizta-
rrekaz bat egitera, ala ohituraz, konturatu ere 
egin barik? Bihozbarritzea landu gura badogu, 
Jainkoari entzuten jardun behar izango dogu. 
Eskatu deiogun grazia hori gaurko Liturgian: 
arretaz entzun deiogula eta beragan jarri dai-
gula gure uste on osoa, herri handi bat izatera 
heldu gaitezan. 
 
 
Sarrera-abestia 

R/. Zure aurpegi bila gabiltza gu, Jauna, 
 zu zaitugu argi eta salbamen, 
 zu, Jauna, biziaren babes. 

 

Ez gaitu hartzen gure hobenen neurrietan, 
ezta joten ere gure erruen ordainetan. 
Berak deutsuz, bai, parkatzen zure hobenak 
eta osatzen deutsuz harek zuri gatxak danak.  R/. 
 
Damu-otoitza 
Izan daigun uste on Jainkoagan: bere aurpegiko 
argitasunak eroan gaizala gure itxituetatik urten 
eta beragaz hartu-emon zuzenekoak izatera… 
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Iruzkina 
 

Senideok: Jainkoak herri handi egin gura gaitu 
bere erregealdia gizaki guztiei ikusiazoteko: al-
kar maitasunezko eta justiziazko erregealdia. 
Baina gu, behar bada, herri handi hori egiten 
baino gehiago ahalegindu izan gara legea bete-
ten, norbere arimea salbatzen, irakatsi izan 
deuskuezanak beteten… Eta orain… “orain za-
toze esaten lehengo txokoak eta ondasunak eta 
ziurtasunak bertanbehera laga behar doguzela, 
ez dakigun nonora abiatzeko?” —esango dau ba-
tek baino gehiagok. Eta arrazoi handiagaz. 
Baina, begira: Abramek zahartzaroan emon eu-
tson Jainkoari baietza. Guk zergaitik ezin geike? 
 
Eskeintzen jakuz argibideak. Euretan bilatu 
geike erantzuna eta alkar adoretu: barikuetan 
Kuruzbidea; edo Franzisko aita santuaren gutun 
adore-emoilea; Garizumako hitzaldiak; Carita-
sen egitasmoak, Gernikaldeko Elizearen eraikun-
tza… 
 
Guzti horretaz jabetzeko, senideok, geure ziur-
tasun eta txokoetatik urteten ahalegindu behar 
dogu; gure gogoa gozotan egotea bada ere Jesu-
sek esnatu eta lurrera jatsiazoten gaitula su-
matu behar dogu, zaharregiak garala pentsatu 
barik; Paulok esan deuskun lez, Jainkoaren inda-
rraz fidaturik; eredu Abraham dogularik. 
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Gure bihotza Jaunaren zain daukagu, 
lagun eta babes Bera dogu. 
Betor gugana, Jauna, zure maitasuna, 
Zeugan dogu-eta geure uste ona.   R/. 
 
 

HITZAREN LITURGIA 
 
Lehenengo Irakurgaiari Oharra 
 

    Zaharra da Abram, eta Jainkoarentzat ezertarako ez dana, 
bere ondasunetan zoriontsu dalako? Halan ere, gauza da 
Jainkoaren deia entzuteko, eta erantzuteko ere bai. Or-
duan… 
 
Hasiera liburutik   (Has 12, 1-4a) 
 
Egun hareetan, Jaunak esan eutsan Abrami: 
«Itzi zeure lurraldea, 
zeure tartekoak eta zeure aitaren etxea 
eta zoaz Nik erakutsiko deutsudan lurraldera. 
Herri handi egingo zaitut 
eta bedeinkatuko, 
izen handia emongo deutsut 
eta bedeinkapen-iturri izango zara. 
Bedeinkatuko ditut zu bedeinkatzen zaituenak 
eta madarikatuko zu madarikatzen zaituenak. 
Zure bitartez bedeinkatuko ditut 
lurreko herri guztiak». 
Holan, joan egin zan Abram, Jaunak agindu eutsan lez. 

Jaunak esana 
 
Bigarren irakurgaiari 
 

    Bere esperientziatik egiten deusku Paulok gomendio hau: 
uste on osoa jartea Jainkoagan, harek bere Seme Jesukristo-
gan salbamena emoten deuskulako. 
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(Gurejauna altara gainean jarri daiteke. Agurtu ondoren —
belauna okertuz edo burua makurtuz—, esan): 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: EMOIGUZU BAKEA. 
 

(Hostia bat eliztarrei erakutsiz, esan:) 
 

—Hona hemen Jaungoikoaren Bildotsa, hona 
munduko pekatua kentzen dauana: zorion-
tsuak Jaunaren mahaira deituak. 

 
* Jauna, ni ez naz inor zu nire etxean sartzeko, 

baina esaizu hitz bat eta osatuko naz. 
 
 
Jaunartzerako abestia 
 
Oharra: Jaunartzea isilean egin daiteke, eta ondoren otoizgi-
roan abestu. 
 
Jaungoikoaren hegoenpean: ze bakean! (2) 
Indar guztiak dituenaren kerizpean (2). 
Jauna, nik dinot: "Nire kerizpe dot zuregan; 
bihotz guztiaz nago Jaunaren eskuetan." 
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egin zan hareen aurrean: aurpegia eguzkia bai-
zen disdiratsu bihurtu jakon eta jantziak argia 
baizen zuri. Haretan, Moises eta Elias agertu ja-
kezan, Jesusegaz berbetan. 
    Orduan, Pedrok esan eutsan Jesusi: «Jauna, 
bai ederto gagozala hemen! Gura badozu, hiru 
txabola egingo ditut: bata Zuretzat, bestea Moi-
sesentzat eta bestea Eliasentzat». 
    Berbetan ziharduala, hodei argi batek estaldu 
ebazan, eta ahots batek esan eban hodeitik: 
«Hauxe da nire Seme maitea, berau dot atsegin. 
Entzuiozue». Hori entzutean, ahuspez lurrera 
jausi ziran ikasleak, bildurraren bildurrez. 
    Hurreratu jaken Jesus, ikutu eta esan eutsen: 
«Jagi zaiteze; ez izan bildurrik». Begiak jasorik, 
Jesus bakarrik ikusi eben, beste inor ez. 
    Menditik behera jaisterakoan, Jesusek agindu 
eutsen: «Ez esan inori ikusi dozuen hau, harik 
eta Gizonaren Semea hilen artetik biztu arte». 

 
Jaunak esana 

 
(Ondoren DIRU-BATZEA, egin daiteke) 

 
Oharra 
 
Garizumaldian, bihozbarritzearen ezaugarri bat 
dogu LIMOSNEA: dirutatik aske gagozala adierazi 
gura dogu. Eta badakigu ze gatxa dogun hau gure 
egunerokoan. Gure dirutik emoteak, ba, behartsue-
kaz egin gaizala bat; suma daiguzala geureak lez 
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euren preminak; eta eroan gaizala keinu honek 
Jainkoari daukagun guztia eskertzera. 
 
 
ESKARIAK 
 
†    Gure loturetatik askatu eta herri handi egin 
gura gaitu Jainkoak. Zuzendu gakiozan erreguz 
eta apalki: 

 
 

—Elizearen alde: aurre-eritzi barik hurreratu da-
kion gaurko gizakiari, bere arazoetan esku 
hartzeko eta Jainkoaren egitasmora alda-
tzeko, egin daigun otoitz. 

 
—Ondasunez inguraturik eta besteak euren agin-

tepean hartzen diharduenak Jainkoaren deia 
entzuteko gauza izan daitezan, eta daukena 
behartsuen onean eralgiteko, egin daigun 
otoitz. 

 
—Ezak jota, sufrimendu artean bizi diranen 

alde: Jainkoa eurekaz dagoela sentitzeak 
itxaropena emon deien, eta besteon laguntza 
lortu daien egoera horretatik urteteko, egin 
daigun otoitz. 


